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در پي ماج��راي آتش س��وزي هورالعظيم ع��راق در 
شبكه هاي اجتماعي عكس هاي چند راس گاو ميش 
منتشر ش��ده كه پوست بدن ش��ان به شدت سوخته 
است. در توضيح اين عكس ها هم نوشته شده دام هاي 
مردم هويزه بر اثر شدت گرماي ناشي از آتش سوزي 
در هورالعظيم سوخته اس��ت. پيگيري هاي خبرنگار 
اعتم��اد در اين ب��اره نش��ان مي دهد ك��ه اين خبر 
صحت ن��دارد. يكي از فعاالن اجتماع��ي در هويزه به 

»اعتماد« خبر داد عكس هاي منتشر شده مربوط به 
گاوميش هايي است كه قرباني يك دعواي طايفه اي 
در يكي از شهرهاي اطراف هويزه شده اند. به گفته او 
اختالفات خانوادگي موجب ش��ده تا يكي از طرفين 
دعوا اصطبل طرف مقابل را آتش بزند و به گاوميش ها 
آسيب برس��اند. »ناظم ثبوتي«، فرماندار هويزه هم با 
تكذيب آسيب ديدن گاوميش ها بر اثر شدت گرماي 
آتش هورالعظيم، به »اعتماد« گفت: »بعد از انتش��ار 
اين عكس ها در فضاي مجازي اين موضوع را شخصا 
پيگيري كردم و بعد از بررس��ي هاي ف��راوان متوجه 

شديم حدود 5 ماه قبل در جريان يك نزاع خانوادگي 
در يكي از ش��هرهاي مجاور هويزه، يكي از خانواده ها 
ش��بانه اصطبل طرف مقابل را آت��ش زده و بر اثر اين 

اتفاق به گاوميش ها آسيب رسيده است.«
دود ش��ديد ناش��ي از آتش س��وزي نيزارهاي تاالب 
هورالعظيم در كش��ور عراق نزديك به 10 روز است 
كه زندگي را بر س��اكنان هويزه در استان خوزستان 
سخت كرده اس��ت. انگار خوزس��تان بايد دايما روي 
خط خبرهاي بحران باش��د. چند روز پي��ش از بروز 
اين حادثه، پايي��ن آمدن كيفيت آب در ش��هرهاي 

آبادان و خرمش��هر خبرساز ش��ده بود. هر دو حادثه 
يك نقطه اشتراك داش��تند؛ توليد و انتشار شايعاتي 
كه فضاي عمومي را به ش��دت تحت تاثير قرار داد. در 
ماجراي شوري آب آبادان و خرمشهر شايعه صادرات 
آب ايران به كويت و عراق با انتشار برخي عكس هاي 
جعلي براي چند روز بر موضوع اصلي س��ايه انداخته 
بود تا جايي كه موجب شد وزير نيرو و شماري ديگر از 
مسووالن استان خوزستان در اين باره توضيح دهند و 

اصل خبر را تكذيب كنند. 
در چنين شرايطي فرماندار هويزه تاكيد كرد كه اگر 

مس��جد كه��ن مازن��دران در آت��ش س��وخت. عصر 
پنجش��نبه اخب��ار از آتش س��وزي گس��ترده در بازار 
نرگسيه ساري گفتند و دقايقي بعد خبر از نفوذ آتش 
به شبستان هاي قديمي ترين مسجد شهر منتشر شد. 
تصاوير نشان از گستردگي آتش داشت و مصالح چوبي 
به كار رفته در بنا موجب گستردگي و سرعت پيشروي 
آتش شد. ساعات پاياني شب، آتش نشاني خبر از مهار 
آتش داد و فرماندار ساري خبر از تخريب صد درصدي 
بنا. مدير ميراث فرهنگي در م��ورد وضعيت بنا گفت: 
»آتش در مسجد جامع خاموش ش��ده، اما براي اعالم 
وضعيت نهايي مس��جد بايد كارشناس��ان برآوردي از 

وضعيت مسجد داشته باشند.«
تالش آتش نشانان و محلي ها منجر به خروج و نجات 
منبر چوبي مشبك از ميان آتش شد. بخش هاي ديگر 
بنا در آتش س��وخت و تنها ايوان و شبس��تان اصلي و 
مناره هاي مس��جد از لهيب آتش در ام��ان ماند. عامل 
شعله ور شدن آتش در مس��جد جامع و بازار نرگسيه 
اتصال سيم هاي برق عنوان شد. سيم هاي برقي كه در 
بسياري از محالت قديمي و بازارهاي تاريخي به شكلي 
غير اصولي به حال خود رها شده اند و گويي قرار نيست 
ساماندهي ش��وند و آتش س��وزي هاي مكرر بهانه اي 
باشند براي پيش��گيري از تكرار دوباره اتفاقات تلخ در 
اي��ن مكان ها. فرمان��دار و معاون عمراني اس��تانداري 
اعالم كردند مس��جد تاريخي شهر صد در صد تخريب 
شده اس��ت، اما مس��ووالن ميراث اس��تان اعالم نظر 
نهايي در مورد حجم خسارات را به بعد از بررسي هاي 

كارشناسان موكول كردند. 

آسيبي كه جبران نخواهد شد
محمدحس��ن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي كشور 
صبح ديروز به محل حادث��ه رفت تا از نزديك وضعيت 
اين بناي ثبتي را بررسي كند و بعد از بازديد از بنا گفت: 
»علت آتش سوزي اتصال س��يم هاي برق عنوان شده 

اس��ت و اين نش��ان مي دهد كه مراكزي با اين شرايط 
مرتب باي��د مورد پايش ق��رار گيرن��د و تحت نظارت 
كارشناس��ي باش��ند.« طالبيان در مورد اقداماتي كه 
پس از آوار برداري انجام خواهد ش��د، گفت: »بخشي 
از درها در س��ال هاي اخير نصب ش��ده بودن��د كه به 
سرعت جايگزين خواهند ش��د، اما آسيب هايي كه در 
بخش هاي تاريخي كه مربوط به دوره قاجار است وارد 
شده، متاسفانه جبران ناپذير است. بخش هاي سازه اي 
بالفاصله اس��تحكام بخش��ي و مرمت خواهند شد.« 
معاون ميراث فرهنگي كش��ور در خص��وص اقدامات 
پيش��گيرانه در مورد اين بنا و بافت تاريخي اطراف آن 
گفت: »براي تاسيس��ات اين بنا حتم��ا بايد يك طرح 
يكپارچه وجود داش��ته باشد. جلس��ه اي با استاندار و 

دس��ت اندركاران خواهيم داش��ت تا به يك مديريت 
يكپارچه براي اين بنا برس��يم و در چند م��اه آينده از 
منابع استاني و منابع ملي كمك هايي را جذب خواهيم 
كرد براي مرم��ت بخش هاي تاريخي و اي��ن اقدامات 
مي تواند مقدمه اي باشد براي ساماندهي بافت تاريخي 

اطراف بنا كه وضعيت خوبي ندارد.«
مسجد جامع ساري چهارمين بنايي است كه در چهار 
ماه گذشته دچار حريق ش��د. خانه تاريخي دريابيگي 
لنگرود، كاخ سرهنگ آباد زواره، پل سياه اهواز از جمله 
بناهاي تاريخي هستند كه در ماه هاي گذشته آتش به 
جان شان افتاد و به جز پل سياه اهواز كه جنس بدنه آن 
از آهن و بتن است، باقي بناها به دليل استفاده از مصالح 
چوبي، در جريان آتش س��وزي ها آسيب جدي ديدند. 

خانه دريابيگي و كاخ س��رهنگ آباد توس��ط افرادي 
خاص به طور عمد به آتش كش��يده شدند. مسووالن 
خبر از دس��تگيري مجرمين دادند اما هنوز خبري در 
مورد سرنوش��ت مجرمين و تصميمي كه قانون براي 
آنها گرفت منتشر نشده است. پل س��ياه اهواز درگير 
آتشي ش��د كه از نيزارهاي تش��نه كارون سرچشمه 
گرفته بود و گفته مي شود عامل آتش سوزي در مسجد 

جامع ساري اتصال سيم هاي برق است. 

بيمه بناهاي تاريخي پشت درهاي مجلس
علت آتش سوزي هرچه باشد، موضوعي كه در كنار 
اخبار مربوط به آتش س��وزي مطرح مي شود، بيمه 
بناهاي تاريخي است. طرحي كه مدت هاست پشت 
درهاي مجلس منتظر تصويب بهارستاني ها مانده 
و هنوز وضعيت آن مش��خص نيست؛ موضوعي كه 
بالغ بر 100 سال اس��ت كه در كشورهاي ديگر دنيا 
اجرا مي شود اما در ايران ش��ركت هاي بيمه زير بار 
اين مس��ووليت نمي روند كه بناها و آثار تاريخي را 
بيمه كنند، سازمان ميراث فرهنگي هم بودجه الزم 
را براي مرم��ت بناهايي كه به ه��ر دليل در حوادث 
مختلف آسيب مي بينند ندارد، همين باعث مي شود 
كه برخالف وعده مس��ووالن ب��راي مرمت بناهاي 
آس��يب ديده، اتفاق چش��مگيري در آنها نيفتد. از 
سويي ش��ركت هاي بيمه مي گويند قيمت گذاري 
بناهاي تاريخي كار آس��اني نيس��ت و از آنجا كه در 
صورت بروز خس��ارت، بيمه بايد هزينه مرمت بنا را 
متقبل ش��ود، اين مبلغ براي اين شركت ها هزينه 

بسياري در پي دارد. 
بناهاي تاريخي سال هاست يا زير تيغ لودرها تخريب 
مي شوند يا در ميان ش��عله هاي آتش تاريخ خود را به 
فراموش��ي مي س��پارند يا بي توجهي ها باعث تخريب 
تدريج��ي آنها مي ش��ود يا س��وداگراني كه س��وداي 
س��اختمان هاي بلند مرتبه را در س��ر دارند، افرادي را 
مامور تخريب آنها مي كنند و نصيب اذهان عمومي هم 

وعده حفاظت و بازسازي و مرمت است و ديگر هيچ. 

مش��موالن در ايران طي شرايط 
خاص��ي مي توانن��د از س��ربازي 
معاف ش��وند. افرادي ك��ه داراي 
مصدوميت يا نارسايي هاي بدني 
يا برخي شرايط اجتماعي هستند 

از خدمت معاف مي شوند. 
قانون ايران مش��موالن خدمت 
وظيفه عمومي را از نظر وضع مزاجي، استعداد جسمي 

و رواني به چهار دسته تقسيم كرده است: 
كساني كه از نظر جسمي و رواني س��الم و قادر به انجام 

خدمت هستند. 
كس��اني كه به علت نقص عضو ي��ا ابتال به بيم��اري از 
سالمتي كامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت 

در امور غير رزمي هستند. 
كساني كه به علت عدم رشد يا ابتال به بيماري موقتا قادر 

به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند. 
مش��موالني كه به علت نقص عضو يا ابت��ال به بيماري 
جس��مي يا رواني به طور دايم قادر به انجام خدمت دوره 

ضرورت نيستند. 
در بند يازده آيين نامه اجرايي معاينه و معافيت پزشكي 

مشموالن خدمت وظيفه عمومي آمده است: 
اختالالت فراگير رشد از قبيل اختالل اتيستيك اثبات 

شده: 
الف- شديد همراه با افت عملكرد واضح: معاف دايم

ب- خفيف: معاف از خدمات رزمي
دليل اصلي اي كه خانواده هاي جوانان اتيستيك تمايل 
دارند فرزند داراي اختالل اتيس��م خفيف از س��ربازي 
معاف ش��ود اين اس��ت كه اين افراد داراي كليشه هاي 
فراوان��ي هس��تند و زود و راحت در مناط��ق نظامي و 
غيرنظامي فريب داده مي شوند و بعضا ديده شده است 
كه از آنان سوءاس��تفاده  و آزار و اذيت هاي جنس��ي هم 
شده اند. اين افراد چگونه امكان جنگيدن و دفاع از كشور 
را دارند؟ به گفته »نرگس«، مادر علي با توجه به اينكه 
بچه ها ش��رايطي خاص دارند و خيلي پذيراي تغييرات 
نيستند سلسله مراتبي كه بايد طي ش��ود تا بچه ها به 
كميسيون پزشكي برسند كمي زياد و طوالني است و 
بيشترين فشار روي مادر يا پدر است كه بايد اين كار را 
انجام دهند. »نرگس« بر اين نظر اس��ت كه بهتر است 
مركزي وجود داشته باش��د تا مراحل مربوطه از جمله 

آزمايشات گوناگون و تست هوش را طي زمان انجام دهد 
كه فرد زمان كميسيون، يك پرونده كامل داشته باشد. 
در نشس��تي كه با مادران داش��تيم مادر مهدي فروتن 
داراي فرزند اتيس��تيك خفيف با بيان اينكه داش��تن 
كارت بهزيستي كمترين ارزش��ي براي كميسيون اين 
بچه ها حت��ي در حد همراه ب��ودن و در كنارش��ان قرار 
گرفتن دارد از وضعيت رس��يدگي سازمان نظام وظيفه 
ابراز ناراحتي كردند. در ادامه صحبت هاي ايشان، خانم 
نرگس آزادي با توج��ه به ديده ها و ش��نيده هاي خود 
گفت: »البته الزم است اين مطلب را بگويم كه در مدت 
زماني كه دنبال كار پس��رم بودم يكي از داليلي كه هم 
بهزيستي و هم نظام وظيفه در رابطه با آن سخت گيري 
مي كنند اين اس��ت كه تعدادي از اف��راد خارج از طيف 
اتيسم با پرونده سازي و سوءاس��تفاده از بند يازده براي 
گرفتن معافيت اق��دام مي كنند. ولي پيش��نهادي كه 
مي شود به يكي از نهاد هاي مس��وول داد كه خيلي هم 
بي ربط به سرنوش��ت اين بچه ها نيس��ت اين است كه 
آموزش و پرورش مي تواند كس��اني كه مدرسه اتيسم 
مي روند را از لحظه اي كه وارد مدرسه مي شوند و تا اتمام 
سال آخر ارزيابي كند و در پرونده مدارك تحصيلي شان 
هر مرحله از اي��ن ارزيابي را درج كند ك��ه اين بچه چه 
شرايطي داشته است. با انجام اين پروسه از لحاظ هزينه 
و وقت بار زيادي را مي توانند صرفه جويي كنند.« يكي 
از م��ادران حاضر كه تمايل ب��ه عنوان نام خ��ود ندارد، 
مي گويد: »بله كامال درست اس��ت. من براي معاينات 
پزشكي بايد به بيمارس��تان امام سجاد مي رفتم. به من 
گفتند اتيستيك خفيف را معاف نمي كنند. گفتم من 
پرونده پزش��كي دارم. پسرم از هفت س��الگي تا همين 
االن بيمارستان رسول اكرم تحت نظر دكتر متخصص 
بود. االن دكتر پس��رم خودشان بازنشس��ته شده اند اما 
هنوز در مطب پس��رم را ويزيت مي كنند. مدتي هم در 
بيمارستان امام حسين در سن بلوغ بستري بود. خالصه 
بع��د از دوندگي هاي طوالني م��دارك را براي معاينات 
اوليه تحويل دكتر بيمارس��تان امام س��جاد دادم.  من 
هم با نرگس موافقم و خواس��تم اضافه كنم كس��ي كه 
مي خواهد براي معافيت پزشكي اقدام كند هزينه هاي 
درماني بس��ياري دارد. هزينه هاي كالس و كاردرماني 

دارد. ما پول ويزيت زيادي داديم. 
كاش كمي مراعات كنند و از هزينه ها كم كنند.« 

دخت��ر نوج��وان 17 س��اله اي 
ويديوهاي��ي از ح��ركات خ��ود 
در فض��اي مج��ازي در معرض 
نمايش عمومي ق��رار مي دهد. 
اعترافات��ش در رس��انه مل��ي 
پخ��ش مي ش��ود. قاعدتا هدف 
برنامه اين اس��ت كه هم او و هم 
ديگراني مانند او متنبه ش��ده و ديگر دست به چنين 
اقداماتي نزنند كه مخالف با نظام ارزش��ي بخش��ي از 
جامعه اس��ت. اينك��ه رقصيدن واج��د وصف كيفري 
است يا خير موضوع اين يادداشت نيست؛ فعال فرض 
مي كنيم رقص در انظار عمومي عملي مجرمانه است و 
نبايد حركات موزون در منظر عموم قرار بگيرد. دقيقا 
ماننداينكه شخص در حريم خصوصي خود بي حجاب 
باشد بر او حرجي نيس��ت اما همين فرد اگر در مريي 
و منظر عمومي بي حجاب ظاهر ش��ود مرتكب فعلي 
مجرمانه شده اس��ت. به عبارتي بخش مهمي ازعنصر 
مادي چني��ن جرم هاي��ي »نمايش عمومي« اس��ت. 
قانونگذار با جرم دانستن بعضي رفتارها، مي خواهد مانع 
از انتشار و رواج و مش��اهده آنها در جامعه شود. اما در 
حالي كه تا پيش از پخش اين برنامه، صرفا گروه هاي 
اجتماعي معين در جريان اين موضوعات بودند، صدا و 
سيما با پخش اين برنامه باعث شد كه در عرض مدت 
كوتاهي آمار بينندگان ويديوه��اي اين فرد و احتماال 
كساني مشابه او به چندين ميليون برسد. صدا و سيما 
همان كاري را كرد كه مي خواهد از آن جلوگيري كند 
يعني انتشار و ترويج فعلي بنا به ادعاي خود مجرمانه 
با اين رويكرد كه ضريب امني��ت اجتماعي را افزايش 
دهد! زن و م��رد و پير و ج��وان اگر تا چن��د روز پيش 
اسمي از دخترك و موضوع نش��نيده بودند و رسمش 
را نمي دانس��تند به س��رعتي كه اقتضاي ذات فضاي 
مجازي است هم ديدند و بسياري هم ترحم ودلسوزي 
كردند كه چگونه نوجواني به خاطر چنين رفتاري در 

برابر دوربين به گريه درمي آيد. 
اصوال يكي از اهداف سياس��ت كيفري اين اس��ت كه 
وجدان جامعه با مجازات بزهكار تسكين و التيام يابد. 
از واكنش هاي متنوع و متعدد پيداس��ت در اين مورد 
جامعه با ديدن دختري بسيار جوان در حالتي مغموم 
و درحالت س��ايه _روش��ن و نيمه تاريك كه به شرح 
كار خود دراينس��تا گرام مي پرداخت نه تنها عملكرد 
او را تقبيح نكرد بلكه عاملين چنين برنامه مبتذلي را 
تقبيح كردند. خصوصا اينكه جامعه با چش��ماني باز و 
كامال هوشيار مي بيند كه چگونه با مجرمان يقه سفيد 
و بزهكاران بزرگ با تس��امح برخورد مي ش��ود. برنامه 
ساز صدا وس��يما كه با همكاري معاونت فرهنگي ناجا 
اقدام به تهيه اين برنامه كردند، نتوانس��تند به درستي 

آسيب شناس��ي فض��اي مج��ازي را انج��ام بدهند و 
وجدان عمومي را مجاب كنن��د كه چون بعضا حضور 
در ش��بكه هاي مجازي چ��ون اينس��تا مي تواند براي 
فرزندان شان مخاطراتي به همراه داشته باشد لذا مانع 
حضور فعال فرزندان و خانواده هاي ش��ان در اين گونه 
فضاها شوند و به اين ترتيب جنبه بازدارندگي از جرم 
را كه يكي از اهداف سياست كيفري است، عملي كنند. 
آنان به ش��كلي ناش��يانه و غيرحرفه اي و متعصبانه با 
آوردن چند دختر و پسر جوان فقط سعي كردند قدرت 
خود را به رخ بينندگانش بكشند. در واقع آبروي يك يا 
چند جوان را مستمس��كي براي زهره چشم گرفتن از 

بخشي از جامعه كردند. 
بايد از دس��ت اندركاران تهيه اين برنامه كه مدعي اند 
دنبال محافظت از اخالق عمومي بوده اند، پرس��يد كه 
چرا وفق قانون جرايم منافي عفت به صورت غيرعلني 
برگزار مي شود. يكي از داليل اين تصميم حفظ آبروي 
اش��خاص و دليل ديگر جلوگيري از رواج اموري است 

كه قانونگذار براي اخالق عمومي مناسب نمي داند. 
اين عدم انتش��ار منكر و ديگري حفظ آبروي اشخاص 
است. با همين سياست به هيچ عنوان رسانه ملي نبايد 
مبادرت به بازجويي در جلوي دوربين از چند جوان به 
زعم خود خطاكار كند. اين درس��ت است كه بخشي 
از سياست كيفري اس��تفاده از كاركرد رسانه است اما 
اينكه چگونه از اين ابزار اس��تفاده ش��ود حائز اهميت 
است. فرض بگيريم مي خواهيم درخصوص بزه سرقت 
به عنف به جامعه آگاهي دهيم كه اين بزه بد اس��ت و 
بزهكار منفورجامعه. طبيعتا بايد به گونه اي عقالني و 
غير متعصبانه و با دانش كافي مخاط��ب را در جريان 
كليت امرقرارداد در اين صورت وجدان عمومي هم در 
مبارزه با بزه مذكور همكاري مي كند و بي ترديد اخالق 
عمومي مرتكب را بزهكار مي داند. ولي به نظر مي رسد 
در مستند بي راهه كه اختصاص به چند جوان داشت 
و به نظر رسانه ملي رفتاري مجرمانه داشته اند نه تنها 
نتوانس��ت وجدان عمومي را با خود همراه سازد بلكه 
با عدم رعايت قان��ون و اخالق، باع��ث واكنش منفي 
عمومي به اين اقدام صداوسيما شد. به نحوي كه تحت 
همين فشار افكار عمومي مجبور به پاسخگويي شده 
است. رس��انه اي كه بارها مورد نقد مخالفان خود قرار 
گرفته است و هربار اين نهاد با بي تفاوتي از كنار نقدها 
عبور مي كرده اين بار مجبور به پاسخگويي شده است 
زيرا حتي از س��وي همفكران خود نيز مورد نكوهش 
قرار گرفته است تا آنجا كه قوه قضاييه، برخالف ادعاي 
مديركل روابط عمومي صدا و س��يما هرگونه مداخله 
خود در اين برنامه را تكذيب كرد و نيروي انتظامي نيز 

از برخي جزييات برنامه تبري جست.  
وكيل دادگستري

فاز سه خط يك قطار شهري اصفهان با اعتباري بالغ 
بر 8هزار ميليارد ريال ش��امل 5 كيلومتر مس��ير و 6 
ايستگاه جديد با حضور دكتر جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور، ش��هردار و استاندار اصفهان، رييس و 
اعضاي ش��وراي ش��هر، نمايندگان مردم اصفهان در 

مجلس شوراي اسالمي  و ديگر مقامات افتتاح شد.
اسحاق جهانگيری، معاون اول رييس جمهور در اين 
مراسم گفت: امروز نيازمند خدمات بيشتری در زمينه 
حمل و نقل ش��هری هس��تيم چرا که در مقطعی از 

زمان بسياری از کالنشهرهای کشور مانند اصفهان با 
مسائل شديد محيط زيستی مواجه شدند. به گزارش 
اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري اصفهان، اسحاق 
جهانگيری با تاكيد بر اينكه ب��رای رهايی از آلودگي 
هوا بايد برای حمل و نقل شهری اقدامات جدی انجام 
داد، افزود: بارها برای حفظ سالمتی مردم تعطيالت 
پی در پی برای مدارس، ادارات و دانش��گاه ها صورت 
گرفته که مس��ائل ديگري را در پي دارد. بنابراين در 

اين زمينه بايد گام هاي موثري برداشته شود.

مس��وول اين شهرستان است كه به انتش��ار برخي از 
شايعات در روزهاي اخير واكنش نش��ان داد. اشاره او 
به انتشار عكس هايي است كه ادعا شده مربوط به تلف 
شدن گاوميش ها بر اثر آتش س��وزي در هورالعظيم 
اس��ت. به گزارش فارس، موالي زاده در اين باره گفت: 
»از سوي حراست جهاد كشاورزي تصاويري دريافت 
كرديم كه در واقع مربوط به سقط گاوميش ها در اثر 
گرما و پايين آمدن آب رودخانه اس��ت. زماني كه آب 
رودخانه كاهش پيدا كند دماي بدن گاوميش باالتر 
از دماي آب مي شود و گاوميش گوساله خود را سقط 
مي كند. « مديرجهادكش��اورزي هوي��زه همچنين 
درباره س��وختن گاوميش ها گفت: »خبر س��وختن 
گاوميش ها مورد تاييد نيست و احتماال به بخش هور 

در حاشيه بستان ربط داشته باشد.«

رايزني با طرف عراقي براي مهار آتش 
آتش س��وزي در بخش عراق��ي ت��االب هورالعظيم 
همچنان ادام��ه دارد، هر چند ك��ه فعال جهت وزش 
باد به سوي ايران نيس��ت. احمدرضا الهيجان زاده، 
مدي��ركل حفاظ��ت از محيط زيس��ت خوزس��تان 
در گفت وگو با »مهر« گفته اس��ت بررس��ي تصاوير 
ماه��واره اي در روز پنجش��نبه گذش��ته از ت��داوم 
آتش س��وزي ها حكايت دارد: »آتش سوزي كماكان 
در حوزه عراقي ت��االب ادامه دارد ول��ي از مقدار آن 
نسبت به روزهاي گذش��ته خيلي كمتر شده است. 
هرچند وزش باد به س��مت ايران نبوده ولي ش��ايد 
دوباره تغيير و دودهاي ناش��ي از آتش س��وزي را به 
ايران منتق��ل كن��د.« ادامه آتش س��وزي در بخش 
عراقي تاالب هورالعظيم كه حدود 13 هزار هكتار از 
مساحت تاالب در اين كشور را در بر مي گيرد موجب 
شد تا آتش در روزهاي گذشته به بخش ايراني تاالب 
هم س��رايت كند. به گفته فرماندار هويزه اين اتفاق 
موجب ش��ده تا نزديك به 300 هكتار از مس��احت 
تاالب آتش بگي��رد اما به دليل وج��ود آب در تاالب 

آتش گسترش نيافت و مهار شد. 
در روزهايي كه وزش باد به س��مت ايران اس��ت دود 
ناش��ي از آتش س��وزي هورالعظيم در بخ��ش عراق 
موجب شده تا سالمت ش��هروندان شهرهاي هويزه، 
حميديه، دشت آزادگان و... تهديد شود چنان كه به 
گفته فرماندار هويزه به طور متوسط روزانه 10 نفر به 
مراكز بهداشتي و درماني اين شهر مراجعه مي كنند. 
ثبوتي از پيگيري ه��اي ديپلماتيك ب��راي كمك به 
مديريت بحران در عراق هم خبر داد. به گفته او عالوه 
بر پيگيري هاي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت، 
غالمرضا شريعتي استاندار خوزستان هم در جلسه با 
اس��تاندار بصره كه دو روز قبل برگزار شده از آمادگي 
ايران براي اع��زام بالگردهاي آتش نش��ان به منطقه 
خبر داده اس��ت؛ پيش��نهادي كه البته باي��د دولت 
عراق نظرش را درباره آن اع��الم كند. فرماندار هويزه 
مي گويد تصاوير ماهواره اي نش��ان مي دهد كه آتش 

در بخش هايي از تاالب در كشور عراق رو به خاموشي 
گذاش��ته اما وس��عت منطقه به گونه اي است كه در 
بخش هاي ديگر هنوز آتش سوزي نيزارهاي خشك 
شده هورالعظيم ادامه دارد. فعال تا مهار آتش تمامي 
مراكز بهداش��تي و درماني هويزه در آماده باش به سر 
مي برند. ناظم ثبوتي، فرماندار هويزه توضيح مي دهد: 
»داروهاي تنفس��ي مورد نيازمان تامين شده، تمام 
درمانگاه ها آماده پذيرش بيماران احتمالي هستند و 
در كنار اينها اتوبوس سيار پزش��كي هم آماده به كار 

است.« 

قدمت ش��ايعه ب��ه ص��د هزار 
سال مي رس��د. ش��ايعه كه بر 
اساس اخبار غيرواقعي ساخته 
مي ش��ود در دوران معاص��ر با 
وجود تلفن و ابزار اطالع رساني 
سرعت نفوذ بيشتري پيدا كرده 
است. در گذشته ممكن بود يك 
دهه زمان بگذرد تا يك شايعه در جامعه منتشر شود 
و از منطقه اي به منطقه ديگر ب��رود. تلفن همراه اين 
سرعت را چند برابر كرد و شبكه هاي مجازي سرعت 
انتشار شايعه را به ثانيه و كمتر از ثانيه رساند. از طرفي 
از آنجا كه اين اخبار و شايعات به دليل اينكه نگهداري 
مي ش��وند و الزامي براي آنالين بودن ف��رد در زمان 
انتشار وجود ندارد، تعداد افرادي كه به آنها دسترسي 
دارند بيشتر مي شود. افزايش سرعت انتشار مي تواند 
ميزان شايعات را افزايش دهد. شبكه هاي اجتماعي 
فاكتور ديگري را به اين س��رعت اضافه كرده اند و آن 
تصوير است. تصوير مي تواند ش��ايعه را باورپذير كند 
و تاثير بسيار زيادي در انتشار بيش��تر شايعات دارد. 
عموم جامعه ش��ايد آگاه نباش��ند كه تصاوير قابليت 
مونتاژ دارند و ممكن است با استفاده از نرم افزارهاي 
موجود تصويري خلق ش��ود كه اساسا وجود خارجي 
ندارد اما با س��رعت انتش��اري كه در فضاي مجازي 
وجود دارد مي تواند تعداد زيادي از افراد را تحت تاثير 
قرار دهد. اين اتفاق مي تواند آثار منفي در پي داشته 
باشد. اما اين تاثير گذاري تصاوير در مورد اخبار شكل 
متفاوتي دارد، در تصاويري كه در كنار اخبار منتشر 
مي شود، ما با يك حقيقت روبه رو هستيم و اين حق 
را داريم كه وحشت داشته باش��يم از حقيقتي به نام 
جنگ، يا زلزله، يا بحران آب و خشكسالي و... اما وقتي 
همين حقيقت ها در قالب ش��ايعه مطرح مي شوند، 

باعث ايجاد ترس و تخاصم بي مورد مي شوند. 
در كشورهايي كه س��واد و دانش رسانه اي در جامعه 
پايين است، شايعه تاثير گذاري بيشتري دارد چراكه 
متاسفانه شايعه افراد كم سواد و ناآگاه را بيشتر تحت 
تاثير قرار مي دهد و به واكنش وام��ي دارد. در بعضي 
كش��ورها مثل هند، انتشار ش��ايعات مي تواند باعث 
جنگ بين طايفه ها يا مردم دو شهر شود. خصوصيت 
ديگري كه شايعه دارد اين است كه هر كجا كه مردم 
جامعه مش��كلي دارند يا بحراني در زمينه خاصي در 
جامعه ايجاد مي ش��ود، ش��ايعه هم در مورد همين 
بحران ها و مشكالت ساخته مي شود. به همين دليل 
مردم را به واكنش وام��ي دارد و مي تواند آثار مخربي 

داشته باشد. 
در مورد منطقه خوزستان و شايعاتي كه اين روزها در 
اين منطقه ساخته مي شود، بايد گفت تنها اين مورد 
نيست كه مردم به رسانه هاي مكتوب و شناسنامه دار 
اعتماد ندارند؛ رس��انه ها هم در طول سال چندان به 
سراغ مردم اين مناطق نمي روند.   كارشناس رسانه 

شايعه و سواد رسانه اي آيا فرزند اتيستيك من، توانايي خدمت سربازي را دارد؟

بي راهه در بي راهه

افتتاح فاز سه خط يک قطار شهري اصفهان با حضور معاون اول رييس جمهور 

شتاب در اجراي خطوط دو  و  سه

چنين اتفاقي افتاده ب��ود فرمانداري ب��راي دريافت 
حمايت هاي دولتي موضوع را به مس��ووالن ارش��د 
منعك��س مي ك��رد. او گف��ت: »همه كس��اني كه با 
پرورش گاوميش آشنايي دارند مي دانند كه مناطق 
گاوميش داري ما محدود اس��ت. چون گاوميش بايد 
12 ماه سال در آب زندگي كند و بخش هايي از تاالب 
كه داراي ش��رايط مناس��ب پرورش گاوميش باشد 
محدود است براي همين هم بررس��ي هاي ما زود به 
نتيجه رسيد.« در همين حال سيد نوراهلل موالي زاده، 
مدير جهاد كشاورزي هويزه هم يكي ديگر از مقام هاي 

نگاه - 2

ويژه

ميراث  فرهنگي

محيط زيستكار و رفاه اجتماعي

گروه اجتماعي | روز چهارشنبه خبري مبني بر كشف 
سازه اي س��نگي در جريان گودبرداري هاي سعدآباد در 
»اعتماد« منتشر شد. س��ازه اي سنگي و يكپارچه كه در 
اراضي سعدآباد و در محل آمادگاه سلطنتي كشف شد. 
اما نه مدير مجموعه و نه كارشناس��ان ميراث فرهنگي 
مجال حضور در محل را پيدا نكردند و پيش از بررسي هاي 
الزم، اين سازه توس��ط لودرها به چند قطعه تقسيم شد. 
شاهدان محلي اظهار مي كنند كه مسووالن گودبرداري 
در حوالي سازه كشف ش��ده به دنبال گنجينه اي پنهان 
بودند و س��ازه اي را كه به احتمال قوي روي آن كتيبه اي 
وجود داشت در فاصله اي كوتاه و چندساعته از بين بردند. 
مدير و مسوول روابط عمومي مجموعه سعدآباد حاضر به 
ارايه توضيحات تكميلي در اين رابطه نشدند. گودبرداري 

در همسايگي مجموعه ثبت ملي شده سعدآباد همچنان 
ادامه دارد و مسووالن ميراث فرهنگي نه واكنشي به اين 
موضوع دارند و نه حاضر به مداخله و ارايه توضيحات در 

اين رابطه هستند . 

به صورت تصاعدي افزايش بسيار زيادي پيدا كرده است. 
اين بازگشت به ارتباطات شهروندي و اطالعاتي كه خود 
مردم در ميان خودشان رد و بدل مي كنند در حالي اتفاق 
افتاده كه اين اطالعات ممكن است مطلقا نادرست باشند 
اما از آنجايي كه اعتماد به رسانه هاي رسمي و گفته هاي 
مسووالن رنگ باخته است، مردم به اين اطالعات و اخبار 
غيررس��مي اولويت مي دهند.  يك��ي از بارزترين نمونه  
خبرهايي كه در دوره پيش از انقالب و اتفاقا در خوزستان 
رخ داد و در مي��ان م��ردم پررنگ ش��د ماجراي س��ينما 
ركس آبادان ب��ود. مردم به اتفاق به اين نتيجه رس��يدند 
كه ماموران حكومت درهاي سينما را قفل كردند و آنجا 
را به آتش كش��يدند آن هم در حالي كه فيلم گوزن ها، به 
عنوان انتقادي ترين فيلم آن زمان روي پرده بود. قبل از اين 
اتفاق هم بحث بر سر فيلم گوزن ها زياد بود و مي گفتند كه 
حاكميت خواسته است تا پايان اين فيلم تغيير پيدا كند 
و بر اساس اين اخبار واقعي و بر اساس اينكه پاسخگويي 
از طرف مسووالن در كار نبود براي مردم شكي نماند كه 
اين حادثه بر گردن حكومت وقت بوده است.  حاال به امروز 
برگرديم تا به اين نتيجه برس��يم: زماني كه پاسخگويي 

در دستگاه هاي مختلف كش��ور پايين مي آيد، ارتباطات 
ش��هروندي تنها مرجع مردم مي ش��ود و همين موضوع 
مي تواند ب��ه عاملي براي جابه جا ش��دن و انتش��ار اخبار 
نادرست شود. براي همين اس��ت كه بايد با اطالع رساني 
درس��ت و به موقع از اين حوزه مواظبت ك��رد. وزير نيرو 
گفت كه ص��ادرات ب��رق و آب ما صفر اس��ت، اين حرف 
را مي توانس��ت يك ماه پيش تر بزند، مي توانست با دقت 
بيشتري به اين موضوع بپردازد. مثال ديگر: مدت ها پيش 
معاون وزير اعالم كرد كه پارازيت هاي ماهواره اي سرطان زا 
هستند و سبب تولد نوزادان ناقص مي ش��ود. پس از اين 
خبر ماه ها در مورد اين خبر س��كوت ش��د تا همين حاال 
كه وزير ارتباطات در شيراز دستگاه هاي نمايشگر ميزان 
پارازيت هاي ماهواره اي را رونمايي ك��رد. اين يك نمونه 
است از اينكه اقدامات اصولي و مهم هم در سكوت انجام 
مي شوند بدون اينكه گزارش آن به موقع به شهروندان داده 
ش��ود. در اين خأل خبري و اطالع رساني است كه مردم به 
شايعه ها پناه مي برند و متوقف كردن اين روند اراده اي در 
س��طح حاكميت مي خواهد تا خبرها و اطالعات سالم و 

درست را در لحظه درست به مردم برسانند.

آنچه آقاي ترامپ درباره رس��انه ها مي گويد و گاهي هم 
در توييتر خود مي نويس��د، قصه جديدي اس��ت. او در 
داخل كشورش رس��انه هاي منتقد خود را قبول ندارد 
و بارها گفته اس��ت اين رس��انه ها اخبار »فيك« كه به 
تعبيري »نادرست« مي ش��ود را منتشر مي كنند.آنچه 
در مورد روزنامه س��ان اتفاق افتاده در خارج امريكاست 
و نخس��تين چالش رويارويي رييس جمه��ور امريكا با 
مطبوعات خارج از اياالت متحده است. به نظر مي رسد، 
رسانه هاي داخل امريكا بر اثر تكرار در برابر توهين هاي 
حرفه اي رييس جمهور امريكا نوعي مصونيت پيدا كرده 

باش��ند، ولي در اروپا روزنامه نگاران تشكيالت حرفه اي 
بس��يار قوي دارند كه مي توانند از عملك��رد خود دفاع 
كنند. به ويژه كه تظاهرات گس��ترده لندن نشان داده 
است كه بسياري از انگليسي ها در تظاهرات، شخصيت  
ترامپ را هدف قرار داده اند كه نشانه ناخشنودي آنان از 
رفتار رييس جمهور امريكا است. گفتني است در جايي 
ژورناليس��ت ها بايد به آقاي ترامپ پاس��خ دهند و به او 
بفهمانند كه وظيفه يك رسانه مردمي در كنار تمامي 
وظايف حرفه اي خود انتقاد نيز هست و كسي كه از انتقاد 

برمي آشوبد بايد تاوان كار خود را بدهد.

سرنوشت سازه سنگي سعدآباد چه شد؟

خبر درست در زمان درست

ترامپ و زمين سفت مطبوعات

داوود   صفايي

جدول

متقاطع

سود        وكو

محمد حسن عامري / ميزان

گاوميش ها در آتش هورالعظيم نسوختند

درآتش شايعه سوختند

  افقی

عمودي

1- از اثرهاي معروف خواجه عب��داهلل انصاري - پايتخت 
آلباني

2- خبر گزاري ايران - پوشاك سر - باد زهر آگين
3- از سازهاي بادي - معاني - مردم

4- پوس��تين - پ��اداش نيك��ي ي��ا ب��دي - پيش 
شماره - سالروز تولد

5- از انواع كفپوش - حيوان باركش - واحد سطح
6- كار برجسته - رهاورد تابستان - عضو پيچ در پيچ شكم

7- حاصل فروريختن ديوار - دهنه - جايز
8- حاجت - پايتخت آلمان - زادگاه اينشتين
9- كشور سعادتمند - مخالف همديگر - خالو

10- بيماري سگي - النه زنبور - زاپاس
11- عدد منفي - همواره - دوستان

12- از آالت هندسي - س��فيد تركي - يار رامين - 
حرارت باالي بدن

13- درخت لرزان - بازرگان و تاجر - ورزش برفي
14- سخنوران - از القاب حضرت فاطمه )س( - باور قلبي
15- مركز استان سيستان و بلوچستان - از روزهاي هفته

1- وسيله اي در چرخ خياطي - حقه باز
2- سرگشته شدن - خفته - پيدا و آشكار

3- پايتخ��ت س��وييس - ي��ار محف��ل ش��مع و 
گل - گريه وزاري

4- تنبل - فزونخواهي - بيسواد - نام تركي
5- رمق آخر - طال ساز - پدر ضحاك

6- پس فردا - سينه - سنگيني
7- به اندازه - خود را به مريضي زدن - جنس مقابل نر

8- نيس��تي - اصطالحي در ورزش كشتي - كپك 

خوردني
9- هديه فرستادن - از بنادر مهم استراليا - پسوند 

زمان
10- خالي - بزرگتن - قاضي ورزشي

11- وسيله توليد برق - بشقاب بزرگ - واحد سطح
12- خاك صنعتي - لقب اروپايي - دويار هم قد - 

رفاه و آسودگي
13- امانتداران - از مواد مخدر - رازقي

14- صحراي اتمي امريكا - سرپرست - از شهرهاي 
آذربايجان غربي

15- پايتخت هلند - هيات دولت

گروه  اجتماعي

فرزانه  قبادي

در دو ماه گذش�ته ش�ايعات بس�ياري در 
مورد خوزستان خودشان را در قالب خبر 
درآوردن�د و در ش�بكه هاي اجتماع�ي و 
برخي سايت ها دست به دست چرخيدند؛ 
خبرهايي كه در بس�ياري موارد خش�م و 
نااميدي با خودش�ان به همراه آوردند اما 
كمي زمان و پرس وجو الزم بود تا مشخص 

شود اين خبرها در حقيقت خبر نيستند. 
ش�ايعه ها مانند آتش�ي قصدخوزستان 
كردن�د و در اين ميان تنها اطالع رس�اني 
درست و بهنگام است كه مي تواند آبي بر 

آتش باشد.

ريحانه  ظهيري 

ليدا  عسگرنيا

چهار بناي تاريخي در چهار ماه گذشته در آتش سوختند

آتش به جان تاريخ

علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خود را وزير 
بيكاران دانس��ت و گفت: وزير اين افراد هستم تا اين قشر 
به شغل دست يابند. وي تصريح كرد: س��امانه روابط كار 
مدتي قب��ل رونمايي ش��ده كه به امنيت ش��غلي كمك 
مي كند و به معناي فشار به توليد نيست. يكي از اقداماتي 
كه در نظر داري��م انجام دهيم حفاظت و تثبيت ش��غل 
اس��ت كه كارگران را در كارگاه نگه داريم اما دو مش��كل 
حقوقي در اين راستا وجود دارد كه در هيات دولت مطرح 
مي كنيم. ربيعي گفت: حقوق مستمري بگيران و حداقل 
مزد كارگران در ش��هرهاي بزرگ كافي نيست اما مسير 
ديگري وجود نداش��ته است و مس��يري كه طي كرديم 
درس��ت بوده و تاكنون با همي��ن روش منحني كاهش 
قدرت خريد با ش��يب ماليم باال آمد. وي ب��ا بيان اينكه 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خانه چانه زني و محل 
گفت وگوي اجتماعي است، تاكيد كرد: بيمه رانندگان 
پنج مش��كل اصلي داشت كه حل ش��د و يك مورد نيز 
بازنشستگي زودرس بوده كه مس��اله كلي كشور است. 
ربيعي بيان كرد: در جلس��ه هيات دولت در چهارشنبه 
هفته گذشته با حضور رييس جمهور موضوع رانندگان 
مطرح شد و دستورات الزم در لوازم يدكي خودرو صادر 
و موضوع بررسي شد. اكنون عمليات رواني دشمن را در 
موضوع رانندگان مي بينم؛ در حالي كه ما و رانندگان در 
كنار يكديگر هستيم. وي اظهار كرد: بخشودگي جرايم 
كارفرمايان تا چند روز گذشته مهلت داشت كه درآمدهاي 
سازمان تامين اجتماعي كسر شد و 2000 ميليارد تومان 

ضرر كرديم تا اين امر محقق شود. خبرآنالين

س��ي ان ان در گزارش��ي از وضعيت كم آب��ي خاورميانه 
و ش��مال آفريقا نوش��ته اس��ت. در يك��ي از گرمترين و 
خشكترين مكان هاي زمين، آب آنقدر كمياب است كه 
بايد با آب ش��يرين كن ها آن را از دريا گرفت. خاورميانه و 
ش��مال آفريقا )منطقه منا( كم آب تري��ن منطقه جهان 
است، بطوري كه 17 كش��ور از اين منطقه زير خط فقر 
آبي تعيين شده توسط س��ازمان ملل هستند. بر اساس 
آخرين آمار سازمان فائو در سال 13 كشور از اين منطقه 
در وضعيت »كمبود مطلق آب« هستند. اين اتفاق زماني 
رخ مي دهد كه ميزان س��رانه مصرف آب در يك كش��ور 
براي حل نيازهاي خانگي، كش��اورزي و صنعتي كمتر 
از 500 متر مكعب باش��د.  بيش��ترين ميزان توليد آب 
ش��يرين از دريا در منطقه خليج فارس انجام مي شود. در 

اين منطقه برخي از كشورها 90درصد آب خود را از اين 
طريق تامين مي كنند. شنون مك كارتي، مديركل انجمن 
بين المللي نمك زدايي در اين رابطه گفت: »اين كشورها 
وابستگي زيادي به آب شيرين كن ها دارند چراكه در واقع 
آنها راه ديگري ندارن��د.« اگرچه گران ب��ودن اين منابع 
آب غيرمتعارف باعث شده تا در كشورهاي فقيرتر از آن 
استفاده كمتري شود.  انتظار مي رود فشار رشد جمعيت 
و اقتصاد و از س��ويي تغييراقليم كم آبي را در منطقه منا 
تشديد كند. گزارش بانك جهاني نشان مي دهد كه اين 
اتفاق رقابت را در رابطه با آب هاي مرزي افزايش مي دهد 
و در نتيجه تنش هاي سياسي بيشتر مي شوند. اگر همين 
روند ادامه پيدا كند تا سال 2040، 60درصد اين منطقه 

درگير كم آبي بسيار شديدي مي شوند. خبرآنالين

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي: 

من وزير بيكاران هستم
گزارش سي ان ان از وضعيت كم آبي خاورميانه و شمال آفريقا

ايران در بحران آب تنها نيست

ادامه از صفحه اول


